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Voorwaarden en handleiding voor lidmaatschap van een werkgroep: 

Welkom bij Atelier6 en de werkgroep van je keuze! We hopen dat je veel creatief plezier zult beleven bij je 

werkgroep en bij de andere activiteiten van Atelier6. 

 

Lidmaatschap 

Zoals je op onze website hebt kunnen lezen, is Atelier6 een vereniging.  Door je inschrijving als lid van je 

werkgroep, ben je ook lid geworden van onze vereniging. De jaarlijkse bijdrage die je voor de deelname 

aan je werkgroep betaalt, is dan ook tegelijkertijd je contributie. 

We vertellen je in dit document wat je lidmaatschap inhoudt, wat je van Atelier6 mag verwachten én wat 

Atelier6 van jou als lid verwacht. 

 

Ingang lidmaatschap 

Het lidmaatschap gaat in op het moment dat er plaats is in de werkgroep van je keuze. Je kunt vanaf dit 

moment gebruik maken van de faciliteiten van Atelier6, die voor jouw werkgroep gelden.  

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december en het lidmaatschap wordt voor het hele jaar 

aangegaan. De contributie wordt bij voorkeur geïnd per automatische incasso. Betaling via een rekening is 

ook mogelijk. De contributie bedraagt € 200,- per jaar.   Wanneer je lidmaatschap niet per 1 januari start, 

wordt er naar rato berekend  (uitzondering fotowerkgroep, hiervoor bedraagt de contributie € 120,- per 

jaar). 

Ben je lid van 2 werkgroepen dan krijg je 25% korting op de 2
e
 werkgroep. 

Bijkomende kosten: gereedschap en verbruiksmaterialen zijn voor eigen rekening. Voor het gebruik van 

sommige faciliteiten wordt een extra bijdrage gevraagd, bijvoorbeeld voor het gebruik van de klei-ovens 

om uw werkstukken te laten bakken. In enkele gevallen zijn materialen bij de werkgroepleider te koop.   

 

Wat houdt je lidmaatschap in? 

 Je kunt het gehele jaar deelnemen aan je werkgroep en de evenementen die je werkgroep 

organiseert of waar ze aan meedoet. De werkgroepleider zal je verder helpen je weg te vinden 

binnen Atelier6. De leden van een werkgroep delen kennis en ervaring met elkaar en helpen elkaar 

waar nodig.  

 Je levert samen met de andere werkgroepleden je bijdrage aan het  koffie/ thee zetten en 

afwassen. Na een werksessie laat je je werkplek/ruimte schoon achter voor de volgende groep.  

 Als werkgroeplid wordt er van je verwacht dat je een bijdrage levert aan de Atelier6 promotie 

dagen (zoals Open Dagen) en exposities.  

 Je krijgt een uitnodiging voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering, waar je je stem kunt 

laten horen over de gang van zaken en het beleid van onze vereniging. Wij hopen altijd op een hoge 

opkomst van onze leden bij de jaarvergadering en een positieve inbreng. In de jaarvergadering 

worden bestuursleden gekozen/herkozen en worden besluiten genomen zoals aanpassing van de 

contributie en regels.   
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 Je wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse kerstborrel, een gezellig samenzijn waarbij we van de 

gelegenheid gebruik maken om de meest enthousiaste vrijwilligers in het zonnetje zetten.  

 Je ontvangt regelmatig onze nieuwsbrief met daarin o.a. informatie over evenementen, exposities, 

nieuwe cursussen, workshops e.d. 

 

Promotie 

Net zoals heel veel verenigingen blijft Atelier6 levendig door de inzet en het enthousiasme van haar leden.  

Om te kunnen blijven voortbestaan zijn er doorlopend nieuwe cursisten en leden nodig. Daarom nemen 

wij deel aan evenementen en kunstexposities in de regio. Zo promoten wij samen Atelier6. 

Onze vereniging wordt volledig gerund door vrijwilligers. Het bestuur doet daarom ook een beroep op jou 

en op elk lid om deel te nemen aan de ondersteunende commissies of activiteiten. Denk daarbij aan: 

 hulp bij PR,  

 hulp bij exposities en open dagen,  o.a. het inrichten/opruimen en het optreden als gastheer/-

vrouw,  

 het (samen)uitvoeren van een klus, 

 het leveren van een bijdrage aan de nieuwsbrief/de website. 

 

Risico 

Werken met materialen en gereedschappen kan gevaar opleveren.  Het werken is bij Atelier6 altijd voor 

eigen risico: Atelier6 is niet aansprakelijk voor materiele, immateriële of fysieke schade. 

 

Privacy en gegevens 

Door het volledig invullen van het inschrijfformulier op de website heb je je ingeschreven bij Atelier6. De 

persoonlijke gegevens die je hebt verstrekt worden strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend voor 

administratieve doeleinden van Atelier6 gebruikt.  Atelier6 heeft een privacybeleid vastgesteld dat voldoet 

de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die met ingang van 25 mei 2018 binnen 

Europa geldend is. De inhoud daarvan kun je lezen op onze website. 

Zijn je (mail/adres)gegevens veranderd? Geef die dan per e-mail door aan info@atelier6.nl 

 

Beëindiging lidmaatschap 

Natuurlijk hopen we dat je lang lid zult blijven van onze vereniging. Maar als je onverhoopt toch wilt 

opzeggen, dan verwachten we dat  je dat  -  per mail of schriftelijk - minimaal één maand voor het nieuwe 

kalenderjaar doet.  

 

Cursussen en workshops 

Atelier6 organiseert ook cursussen en workshops. Deelname aan een cursus of workshop geeft geen 

lidmaatschap van de vereniging. 

De cursussen en workshops zijn bedoeld om technieken te leren en ervaring op te doen en te ontdekken of 

je een bepaalde activiteit  leuk vindt om te (gaan)doen. Ze zijn ook een goede voorbereiding om later te 

kunnen deelnemen aan een werkgroep.  Voel je vooral uitgenodigd om ook iets nieuws uit te proberen! 

 

Bestuur Atelier6, 12 december 2022 
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